
WZÓR UMOWY 

 
 

UMOWA Nr TZUK.272. ….. .2017 
 
zawarta w dniu ....... listopada 2017 roku w Tychach, pomiędzy: 

Gmina Miasta Tychy z siedzibą przy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, numer NIP: 646-00-13-450 

reprezentowana przez: 

mgr Agnieszkę Lyszczok – Dyrektor Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach, z siedzibą  

w Tychach przy ul. Budowlanych 67, 43-100 Tychy, REGON: 278348986, 

 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

 
a 
 
………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje na siebie wykonanie usługi polegającej na 
dostarczeniu oraz posadzeniu 44 drzew i  254 krzewów na terenach gminnych Miasta Tychy wraz 
z pielęgnacją DĘBU WOLNOŚCI przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2018 r. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia stanowią ogłoszenie o zamówieniu, którego wartość 
szacunkowa wynosi wyrażoną w złotych równowartość kwoty od 6 000 do wartości, o której mowa 
w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP oraz załącznik nr 1, 2, 3 do ogłoszenia o zamówieniu. 

3. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyskuje własnym 
staraniem i na własny koszt. 

4. Przedmiot umowy należy wykonać przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości 
odpowiadającej odpowiednim przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z uzgodnieniami 
dokonanymi w trakcie realizacji umowy. 
 
  

 
§ 2 

CENA UMOWY 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

……………… zł brutto (słownie: ……………………. złotych ………./100 groszy), w tym: 

2. Wynagrodzenie zostanie Wykonawcy uiszczone do 28.12.2017 r. 
3. Wykonawca będzie zobowiązany podczas realizacji umowy w kwestii czynności pielęgnacyjnych  

w obrębie DĘBU WOLNOŚCI do zgłoszenia mailowego Zamawiającemu o przystąpieniu do prac 
w celu łatwiejszej weryfikacji wykonania zleconych zabiegów. 

4. Zamawiający oświadcza, iż posiada środki na sfinansowanie zamówienia. Zadanie finansowane 
będzie ze środków budżetowych, z zadania: Dział: 900, Rozdział: 90004 § 4300, zadanie: 340009 

5. Wskazane w ust. 1 powyżej wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ostatecznym i obejmuje 
wszystkie koszty związane z wykonaniem niniejszej Umowy. 

 
 

§ 3 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie 
potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego protokołów odbioru. 

2. Płatność ceny umownej określonej w § 2 będzie zrealizowana do 29 grudnia 2017 r. na konto 
Wykonawcy podane w fakturze. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie 
strony protokół odbioru. W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru faktura VAT 
powinna być wystawiona nie później niż 27 grudnia 2016 r. 

3. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminach określonych  
w ust. 2, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej, od wartości 
niezapłaconej faktury.  

4.  
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§ 4 
TERMIN WYKONANIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminach: 
a. Etap I – 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, 
b. Etap II  - 12 miesięcy od 01.01.2018 r. 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania i przyjęcia protokołów 
odbioru przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do powołania komisji odbioru etapu I (§ 4 ust.1 pkt a) 
w ciągu 2 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru robót. 

4. Do kontaktów z Wykonawcą w sprawach realizacji umowy Zamawiający wyznacza Panią Justynę 
Gałuszka, zatrudnioną w Tyskim Zakładzie Usług Komunalnych (tel. 032 438 22 07). 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady w przedmiocie umowy, Zamawiający 
odmawia odbioru do czasu usunięcia wad i wyznacza termin do ich usunięcia. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania w przypadku wystąpienia 
niekorzystnych warunków atmosferycznych (tj. intensywne opady atmosferyczne), które 
uniemożliwiają dotrzymania terminu realizacji. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których 
mowa powyżej, strony ustalą nowe terminy wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że 
okres przesunięcia terminu wykonania równy będzie co najmniej okresowi przerwy w 
wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

7. Strony uzgadniają, iż Wykonawca od daty wejścia w teren do czasu odbioru robót odpowiada na 
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego za wszelkie szkody powstałe w terenie w związku z 
prowadzeniem prac. 

 
§ 7 

KARY UMOWNE 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań umownych, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych: 
a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 pkt a. 
b) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w 

wykonaniu przedmiotu umowy licząc od terminu określonego w § 4 ust. 1, 
c) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad – 0,5 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 

ust. 1, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad, 
d) za niewykonane lub nienależyte wykonanie (w tym nieterminowe) pozostałych zobowiązań 

umownych, w szczególności z zakresu pielęgnacji – 1 % wynagrodzenia umownego, o którym 
mowa w § 2 ust. 1, za każdy stwierdzony w danym dniu przypadek (w tym przypadek 
nieterminowości). 

2. Należna kara umowna może pomniejszać wynagrodzenie Wykonawcy. 
3. W przypadku, gdyby wysokość szkody przekroczyła wartość kar umownych, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
Kodeksu cywilnego. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje w odpowiednim terminie lub w sposób należyty prac 
pielęgnacyjnych przy DĘBIE WOLNOŚCI, określonych w „Ogłoszeniu o zamówieniu’’, 
Zamawiający wzywa Wykonawcę w formie pisemnej do wykonania prac oraz określi termin ich 
realizacji. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu, 
Zamawiający może zlecić wykonanie prac pielęgnacyjnych firmie zewnętrznej jednak kosztami za 
wykonaną usługę obciąży Wykonawcę. 
 

 
    § 5 

GWARANCJA 
1. W stosunku do DĘBU WOLNOŚCI Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zakupionego  

i posadzonego materiału roślinnego oraz udziela gwarancji na posadzone drzewo przez okres  12 
miesięcy od dnia 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. Gwarancja nie obejmuje kradzieży oraz zniszczeń 
roślin w wyniku wandalizmu. 
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§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Oświadczenie powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w związku 

albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1. Nasadzenie drzew oraz rozplantowanie nawiezionej ziemi  przez 
zamawiającego w wybranych miejscach na terenie Parku św. Franciszka zgodnie z projektem. 

2. Załącznik nr 2. Nasadzenia dębu szypułkowego (Quercus robur)  i krzewów jako uzupełnienia 
braków po wypadach przy alei w pobliżu Pomnika Katyń, ul. Tischnera w Tychach – 
opracowanie. 

3. Załącznik nr 3. Wymiana DĘBU WOLNOŚCI przy Alei Niepodległości w Tychach – 
opracowanie. 

4. Załącznik nr 4. Ogłoszenie o zamówieniu, którego wartość szacunkowa wynosi wyrażoną w 
złotych równowartość kwoty od 6 000 do wartości, o której mowa w art.4 pkt. 8 ustawy PZP. 

 
 
 
 
 
           Zamawiający:                                                                                Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


